
 
Hiiumaa Spordiliidu peasekretäri ametijuhend 
 
 
I ÜLDOSA 
 
1.1. STRUKTUURIÜKSUS    Hiiumaa Spordiliit 
1.2. AMETIKOHA NIMETUS   Hiiumaa Spordiliidu peasekretär 
1.3. TÖÖLEPTNGU SÕLMIMINE  töölepingu sõlmib HSL esimees 
1.4. KELLELE ALLUB    HSL juhatusele 
1.5. ALLUVAD     kõik HSL palgalised töötajad 
 
II AMETIKOHA PÕHIEESMÄRGID 
2.1. Hiiumaa Spordiliidu tegevuse korraldamine vastavalt üldkoosoleku ning juhatuse 
otsustele ja HSL palgaliste töötajate töö juhtimine. 
2.2. Hiiumaa sporditegevuse koordineerimine: 
–         Hiiumaa tervikliku võistlussüsteemi kujundamine ja võistluste korraldamine, 
–         liikumisharrastuse ürituste korraldamine, 
–         ühisprojektide elluviimine, 
–         maakonna iga-aastase spordikalendri koostamine  
2.3. Koostöö arendamine maakonnasiseste ja üleriigiliste organisatsioonidega; 
2.4. Osalemine maakonna sporditegevuse finantseerimise põhimõtete väljatöötamisel; 
2.5. Hiiumaa spordiorganisatsioonide ja haridusasutuste abistamine ja nõustamine 
sporditöö korraldamisel; 
2.6. Nõupidamiste, seminaride, õppepäevade ja täiendkoolituste korraldamine oma 
töövaldkonnas; 
2.7. Hiiumaa aasta parimate sportlaste, treenerite ja aktivistide valimiste korraldamine; 
2.8. Interneti kodulehekülje loomine ja sisustamine; 
2.9. Spordivõistluste materjalide (kalenderplaanid, võistlusjuhendid, võistlusprotokollid jm.) 
koondamine, koostamine, tutvustamine ja säilitamine; 
2.10. Spordiliidu tegevusega seotud dokumentide ja ülemaakondlike võistluste 
võistlusprotokollide arhiveerimine; 
2.11. Hiiumaa Spordiliidu liikmete andmebaasi pidamine. 
 
III AMETIKOHUSTUSED 
3. 1. korraldab liidu finantstegevust ja kirjutab alla sellega seotud dokumentidele, 
3.2. sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud liidu palgaliste töötajatega; 
3.3. korraldab juhatuse otsuste täitmist ning liidu asjaajamist; 
3.4. koostab HSL eelarve projekti ja esitab selle juhatusele; 
3.5. korraldab HSL eelarve täitmist; 
3.6. täidab muid ülesandeid, mis tulenevad seadusandlusest, käesolevast ametijuhendist, 
liidu põhikirjast ning juhatuse või üldkoosoleku otsustest. 
 
IV ÕIGUSED 
4. I . saada ametialaselt vajalikku täienduskoolitust ; 
4.2. esindada liitu erivolitusteta; 
 



V VASTUTUS 
5.1. Liidu peasekretär vastutab liidu asjaajamise korrektsuse ja seaduslikkuse eest 
 
VI KVALIFIKATSIOONINÕUDED 
6.1. Hiiumaa Spordiliidu peasekretärilt on nõutav: 
6.1.1. kõrgem haridus 
6.2.2. juhtimisoskus: oskus planeerida, juhendada alluvate tööd, juhtida nõupidamisi 
6.2.3. keeleoskus: inglise keele oskus kõnes ja kirjas 
6.2.4. arvutioskus : tekstitdotlusprogramm MS Word tabelarvutusprogramm MS Excel, oskus 
töötada Internetis 
 
VII AMETIJUHENDI MUUTMINE 
7.1. Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on 
kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada tööd Hiiumaa Spordiliidus. 
Enne ametiülesannete täitmisele asumist ja pärast muudatuste sisseviimist kinnitab 
Hiiumaa Spordiliidu peasekretär allkirjaga, et on tutvunud ametijuhendiga ja kohustub 
järgima selle sätteid. 
 
 
Hiiumaa Spordiliidu peasekretär:                                                          (allkiri, kuupäev) 


